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  دراسة لتأثريها السياسي واألمين: فريقياإاألصولية املسيحية يف 

  

  د. �سم رزق عدىل مرزوق، 

مدرس العلوم السياسية بقسم السياسية 

معهد البحوث والدراسات ، واالقتصاد

  جامعة القاهرة، مصر، فريقيةاإل

  ال�ل��: 

أصبح من الضروري دراسة التـأثريات السياسـية واألمنيـة النتشـار احلركـات الـيت �خـذ مـن األصـولية 

املســـيحية شـــعارات وأداة لتحقيـــق أهـــدافها، خاصـــة مـــع تشـــابه �ـــج، وعقيـــدة، وأدوات، و�ثـــري، وتطـــور، 

الرتكيـز اإلعالمـي وعالقات هذه اجلماعات وامليليشيات األصولية مع نظري�ـا اإلسـالمية املتشـددة، غـري أن 

والغريب يكتفي فقط �براز تلك اإلسالمية، وهو ما يطرح تساؤل حبثي رئيسي حول ما املقصود �ألصـولية 

املسيحية؟ وما هي أهـم احلركـات األصـولية الـيت عرفتهـا القـارة األفريقيـة؟ ومـا هـي األطـر الفكريـة والتنظيميـة 

التشابه بني بعضها البعض؟ وبينها وبني احلركات اإلسالمية واحلركية هلذه احلركات األصولية؟ وما هي أبعاد 

وعليه حتاول هـذه الورقـة �سـتخدام املقارنـة املنهجيـة كـأداة منهجيـة، أن تؤكـد علـى أن األصـولية  املتشددة؟ 

كتوجه فكري موجود يف املسيحية، خباصة املذاهب الربوتستانتية اليت تتبعها معظم الدول الغربية، وأن هلذه 

  صولية تطبيقات يف إفريقيا ميكن أن توصف بكو�ا حركات إرهابية، وسيتم ذلك على النحو التايل:األ

  �ريخ األصولية املسيحية وتطورها.  - 

  رابطة إخوان األفريكانرز يف جنوب أفريقيا.  - 

  حركة جيش الرب للمقاومة يف أوغندا.  - 

  فريقيا الوسطى.  إحركة "انىت �الكا" يف   - 

  مقدمة:

بعينـــه دون  ديـــيناإلرهـــاب، ســـواء ممارســـة أو عقيـــدة أو ســـلوكا، فقـــط �صـــحاب معتقـــد ال يـــرتبط 

  مـادياآلخر، إمنا توجد مجاعات تتبىن ومتارس اإلرهاب ىف كافـة املعتقـدات الدينيـة، فمـن اإلرهـاب مـا هـو 

مســترت، فممارســات التهمــيش واإلقصــاء والتمييــز العنصــري  ضــمين معنــويكالقتــل والتــدمري، ومنــه مــا هــو 
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ســتخدام مجاعــة تتبــىن ا �يتعتــرب مجيعهــا مــن اإلرهــاب، وهــو مــا جيعــل صــفة "اإلرهابيــة" ميكــن أن تلحــق 

 هـــيموضـــع التنفيـــذ، وتصـــبح هـــذه األدوات  واإليـــديولوجي الفكـــريطارهـــا إآليـــات وأدوات العنـــف لوضـــع 

–حتــاول أن جتــد ىف الــدين مــا يــربر هــذه املمارســات ويكســب الشــرعية األســاس ىف حتقيــق أهــدافها، بــل و 

لتلك األدوات، وهو ما ميكن معه القول أن وصف األصولية اإلرهابية ال يقتصر على  -الدينية على األقل

، ومنهـا مسـيحيفحسب، بل ينطبق علـى العديـد مـن احلركـات، منهـا مـا هـو  ةاملتشدداحلركات اإلسالمية 

ري أن الغرب �دواته الفكرية واإلعالمية جنح ىف أن جيعل وصف األصولية اإلرهابية يلحق ، غيهوديما هو 

ترفع الراية اإلسالموية، سواء كانت سـلفية أو مجاعـات التكفـري واهلجـرة، أو غريهـا مـن  اليتفقط �حلركات 

ألن يقبـل  احلركات األصولية اإلسالموية، وجعل وصف أصـويل يـرتادف مـع وصـف إرهـايب، لتكـون مقدمـة

  العامل الرتادف بني املسلم أو اإلسالمي وبني إرهايب. 

  املطلب األول: �ريخ األصولية املسيحية وتطورها

متارســه واإلرهـــاب  الـــذييــرتبط يف اآلونـــة الراهنــة احلـــديث عــن احلركـــات الدينيــة األصـــولية والعنــف 

احلــديث عــن  واختفــىترفــع الرايــة اإلســالمية، وتراجــع بــل  الــيتتقــوم بــه فقــط �حلركــات واجلماعــات  الــذي

األصولية املسيحية أو اليهودية وحتركا�ا وحركا�ا، مع أن ممارسات وشعارات وعنف تلك احلركات تتقاطع 

أو علـى  الفكـريطـار وانب التشـابه، سـواء علـى مسـتوى اإلللحركات اإلسالموية ىف العديد من ج اليتمع 

تنتشر ىف  اليتارسة، ولذا جاءت أمهية دراسة األصولية املسيحية، خباصة تلك احلركات مستوى احلركة واملم

  القارة األفريقية.

احتكـار  أياحلقيقة، واحلقيقة كلها، وغريهـا ال حقيقـة،  امتالكيشري مفهوم األصولية إىل: "إدعاء 

�لوسائل  وإلغائهتقييد حريته احلقيقة، ورفض اآلخر وما عنده، وجتريد ما عنده من كل حقيقة، بل وحماولة 

  .)1(املعنوية أو املادية كافة"

 الشـيء"أ ص ل" واالسـم منهـا "أصـل"، وأصـل  الثالثـيويشتق لفظ األصـولية يف اللغـة مـن اجلـذر 

أصـــالة" يشـــري إىل شـــرف النســـب أو أن جيعـــل  يؤصـــليقـــوم عليـــه"، حـــىت فعلهـــا " الـــذييشـــري إىل "أساســـه 

ومكانتـه األساسـية وجتـذر �ثــريه  الشـيء، لـذا فصـفة األصـالة تشـري إىل جــودة أصـًال �بتـاً يبـىن عليــه للشـيء

على ما يرتبط به من متغريات، وتوصف املمارسة بكو�ا أصولية عنـدما تـرتبط �صـول الـدين كمـا وجـد ىف 

 ةاألصــوليملفهــوم  اللغــويصــورته األوليــة قبــل أن تدخلــه عناصــر فلســفية أو توافقيــة، لــذا فــاملعىن أو األســاس 

                                                           
  .16)، ص. 2009(بريوت: دار املشرق،  األصولية والتعصب والعنف ىف اإلسالم واملسيحيةعيسى د�ب،  - 1
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وىف األدبيات الدينية  االجتماعيجيابية، وليس معىن سليب كما هو منتشر ىف الفكر إ معاينحيمل ىف طياته 

  .)1(واالجتماعية والسياسية املعاصرة

ومل يكن هذا املفهـوم شـائعا ىف الكتـا�ت اإلسـالمية الكالسـيكية، إمنـا اسـتخدم ىف الـرتاث لوصـف 

العلمــاء الــذين يهتمــون �لبحــث ىف أصــول الــدين، أو ىف أصــول احلــديث، أو ىف أصــول الفقــه، وإن كانــت 

إن علم األصول الفئة األخرية ممن يبحثون ىف أصول الفقه هم أكثر من أطلق عليهم لفظ األصوليني، حىت 

أوًال ىف الغرب  أصويلحينما يطلق كان يراد به علم أصول الفقه، لكن ىف العصر احلديث اُستخدم وصف 

لوصـف تيـارات وحركـات الصــحوة  اإلسـالميلنعـت احلركـات األصـولية املسـيحية، قبـل أن يســتخدمه العـامل 

 األصــويلمــؤخراً مت دمــج وصــف  وبعــض احلركــات اإلســالمية، ولكــن الــدييناإلســالمية وتيــارات اإلصــالح 

لشخص أو حلركة مع كو�ا إرهابية من عدمه، لذلك حتول مدلول املصـطلح مـن كونـه إجيابيـاً ليصـبح ذات 

  .)2(ىف معناه العام سليبمضمون 

ويـرى روجيــه جــارودي أن األصــولية �ملعـىن املســيحي هــي: "موقــف أولئـك الــذين يرفضــون تكييــف 

تعرب عن موقف مجود وتصلب، ومعارض لكل منـو وتطـور، لـذا أكـد:  فهي العقيدة مع الظروف اجلديدة"،

"أن األصــوليات، كــل األصــوليات... مســيحية، أو يهوديــة، أو إســالمية تشــكل اليــوم اخلطــر األكــرب علــى 

متجهة حنو املصادمة"، لـذا تتسـم �جلمـود  �لتايلمذاهب متعصبة، ومنغلقة على نفسها،  فهياملستقبل...

واالنتســاب للــرتاث، وهــى بــذلك تــدعو لإلغــالق  للماضــيوتــدعو ىف جمملهــا إىل العــودة  ورفــض التكيــف،

  . )3(والتحجر

علــى يــد الفــتح  -رمــز املســيحية بعــد انتصــارها ىف الصــراع مــع رومــا–وكــان لســقوط مدينــة بيزنطــة 

ـــة، وســـبقهم فشـــل  ت��وا، وتفـــاقم فضـــائح 1453ىف  العثمـــاين الكنيســـة الكاثوليكيـــة وممارســـا�م الدنيوي

كـل ذلـك تسـارع وتـرية االكتشـافات والعلميـة والتقنيـة للـتحكم ىف الطبيعـة وجما�ـة   وتـالاحلمالت الصليبية، 

، املـاديكـان حيكـم املسـيحية، وذلـك حلسـاب املنطـق   الـذي الروحييدا�ا، أثره ىف بداية مراجعة املنطق قتع

 الــيتإعمــال العقــل هــو األصــل ىف فهــم املتغــريات االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية والفكريــة وبــدأ يصــبح 

بـدأت  الـيتيتعرض هلا العامل، وتراجع اإلميان بعصمة البا� ورجـال الـدين، وقـد  شـكلت هـذه الوقـائع البيئـة 

الـرتاث أو مـا يسـمى  املسيحية منذ القرن السادس عشـر علـى أسـاس مـن أن احـرتام اإلصالحيةفيها احلركة 

                                                           
  .13و 12ص  ،مرجع سابق عيسى د�ب،  - 1

  .14 – 13ص ص. ، نفس املرجع – 2

  .22- 21)، ص ص. 1998(القاهرة: دار الشروق،  األصولية بني الغرب واإلسالمحممد عمارة،  - 3
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مــورو�ت مــن مرحلــة بعينهــا كــان هلــا  فهــيبتــاريخ الكنيســة وتقاليــد الرســل ال يعــىن العــيش فيــه وتقديســه، 

  .)1(ظروفها التارخيية واالجتماعية والدينية والرتاثية اخلاصة

وكانت قد بدأت حركة اإلصالح ىف الكنيسة على يد املصلحني الربوتسـتانت أمثـال "مـارتن لـوثر" 

)، وهـــم 1531-1484)، وهالـــدريتش زفنجلــى (1556-1509)، وجــون كــالفن (1483-1556(

ىف الكتـــاب املقـــدس وتـــراث أ�ء  الـــيتالعـــودة للمســـيحية النقيـــة  أيالـــذين تبنـــوا منطـــق "العـــودة إىل املنبـــع"، 

الكنيسة، فكـانوا ثـوريني ورجعيـني ىف نفـس الوقـت، وكـان لتزايـد وتـرية التقـدم والتطـور، وتراجـع �ثـري املنطـق 

سـاعدت علـى ز�دة  الـيتكانت تستخدمه الكنيسة لتقديس كل ما تقوم به من بني العوامـل   الذي الروحي

قـادة احلركـة الربوتسـتانتية الـدعوة إىل ضـرورة إعـادة تنظـيم عـاملهم صـالحية، وبـدأ زخم و�ثري تلـك احلركـة اإل

بكافــة الســبل حــىت لــو كــان يشــو�ا قــدر مــن التطــرف والعنــف، ورفضــوا ســيطرة الكنيســة علــى كافــة  الــديين

احليــاة الدينيــة، وبــدأوا ىف تقــدمي تفســري حــر مســتقل للكتــاب املقــدس، وأبــدى بعضــهم �ييــده لقتــل  منــاحي

، وبــــدأوا الــــدعوة إىل فــــك العالقــــة بــــني الرمــــز والقداســــة ىف املمارســــات اإلصــــالحيوجــــه ذلــــك الت رافضــــي

بني العديد من اجلماعـات املسـيحية،  اإلصالحيوالطقوس الدينية الكنيسة، وسرعان ما انتشر هذا املنطق 

نيسة وسيطرة الك الروحيعن املنطق  للتخليمبا كان يعطى داللة على وجود استعداد لدى مسيحي أورو� 

  . )2(على حيا�م الدينية والسياسية

وتبنــت هــذه القيــادة اإلصــالحية �ــج عــدائي حنــو الكنيســة ورجــال الــدين، ووصــفتها بكو�ــا عــدو 

للمسيح، ورفضـوا أيـة عالقـة بـني الكنيسـة وبـني الدولـة، وبـرروا رفضـهم �ن لكـل مـنهم منطـق عمـل خمتلـف 

 الــيتقــدس حبرفيتـه، وأمهيـة البعـد عــن التفسـريات املنحرفـة عـن اآلخـر، ودعـوا إىل العــودة إىل نـص الكتـاب امل

قدمها رجال الدين التابعني للكنيسة، وأكدوا أيضاً على أمهية التوفيق بني كل ما يُبتكر وبني القراءة احلرفية 

األوروبيــة، غــري أنــه أكتســب قــوة اســتمراره  اإلقلــيم، وانتشــر هــذا الــنهج ىف العديــد مــن )3(للكتــاب املقــدس

، وبــدء الــدعوة والتبشــري هلــذا األقــاليمه وانتشــاره مــع اكتشــاف العــامل اجلديــد وهجــرات األوروبيــني هلــذه وبقائــ

 رمسـي، وظهـر هـذا التوجـه بشـكل )4(النهج بكافة الوسائل حـىت لـو كـان مـن بينهـا وسـائل العنـف والتطـرف

األصوليني  اإلصالحينيعلى نطاق واسع ىف بداية القرن العشرين بسبب ز�دة مطبوعات وكتا�ت وأنشطة 

أيضاً رواجاً ىف  االجتاهىف العامل اجلديد ملواجهة سيطرة الثقافة الشعبية على سكان العامل اجلديد، ووجد هذا 

                                                           
 معـارك ىف سـبيل اإللـه: احلركـات األصـولية الدينيـة ىف اليهوديـة واملسـيحية واإلسـالمكارين ارمسرتونج، فاطمة نصر، حممـد عنـاىن (مرتمجـان)،   - 1

  .114-111)، ص ص 2000(القاهرة: دار السطور اجلديدة، 

  .117-115،  ص ص. مرجع سابق كارين ارمسرتونج، فاطمة نصر،  -  2

  . 164-119ص ص.  ،نفس املرجع – 3
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كانت تدعم وتدعو وترعى احلروب والصراعات، وترتكز رؤية األصوليني   اليتأمريكا اجلنوبية بني اجلماعات 

ومركزية دور  األلفيأو احلكم  األلفي وا�يءاملوحى به من هللا،  الربوتستانت على: عصمة الكتاب املقدس

 نــواحياملعصــوم، وضــرورة تطبيقــه علــى كافــة  للــنص الــديين احلــريفإســرائيل ىف هــذا احلكــم، وأمهيــة التفســري 

  .)1(من الثقافة احمليطة االنسالخاحلياة، وهو ما يستوجب أحيا�ً 

لعديــد مــن نصــوص وآ�ت الكتــاب املقــدس لتفســري واســتخدمت احلركــات والتوجهــات األصــولية ا

 اعتبـاروتربير وإكساب الشرعية لكل ما يقومـون بـه مـن أعمـال عنـف وتـدمري وقتـل، ووصـل األمـر �ـم إىل 

املدينة �لنار مع كل ما �ا" (سفر يشـوع،  وأحرقواذلك مبثابة واجب ديين، لعل من أهم هذه النصوص: "

ـــة �لنار...وضـــربوا رجـــال  وأحرقـــواا املدينـــة وأخـــذوها وأســـرعوا )، و "ودخلـــو 24، اآليـــة 6 اإلصـــحاح املدين

)، و "ملعـون مـن 28-18، اآليـة 8 اإلصحاحعاي...حىت مل يبق منهم شارد وال منفلت" (سفر يشوع، 

)، و "ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا 10، اآلية 48 اإلصحاحمينع سيفه عن الدم" (سفر ارميا، 

مــن �ب إىل �ب ىف احمللــة واقتلــوا كــل واحــد أخــاه وكــل واحــد صــاحبه وكــل واحــد قريبــه" (ســفر  وأرجعــوا

)، و "فقال الرب ملوسى خذ مجيع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابـل 27، اآلية 32 اإلصحاحاخلروج، 

و )، 5و  4، اآليـــة 25 اإلصـــحاحالشـــمس...أقتلوا كـــل واحـــد قومـــه املتعلقـــني ببغـــل فغور"(ســـفر العـــدد، 

"فضــر�ً تضــرب ســكان تلــك املدينــة حبــد الســيف...وحترق �لنــار املدينــة وكــل أمتعتهــا كلها"(ســفر التثنيــة، 

اآلية  12 واإلصحاح، 8اآلية  11 اإلصحاح)، وكللك آ�ت ىف سفر حزقيال 17، اآلية 15 اإلصحاح

يوجـــد �ـــا أمـــر وأحـــداث خمتلفـــة، وال  �رخيـــي، وعلـــى الـــرغم مـــن أن تلـــك اآل�ت وردت ىف ســـياق )2(14

بتعمــيم القتــل ىف كــل عصــر وزمــان، لكــن حتــاول احلركــات األصــولية إبرازهــا وكأ�ــا األســاس لســياقها الفكــر 

  العنيف الدافع للقتل والتدمري. 

تبنـــوه، وبـــدأوا  الـــذي الفكـــريللتوجـــه  مؤسســـيوســـعى األصـــوليون اإلصـــالحيون إىل وضـــع شـــكل 

ووســائل اإلعــالم، و�لفعــل جنحــوا ىف التــأثري علــى �ــج الــرتويج ألفكــارهم مــن خــالل الكتــب واملطبوعــات 

مـــن معـــايري  الـــديينالعديـــد مـــن الـــدول واألحـــزاب واملؤسســـات ىف الـــدول الغربيـــة، بـــل وأصـــبح هـــذا التوجـــه 

تصنيف األحزاب ىف الدول األوروبيـة والـوال�ت املتحـدة، وبـدأ احلـديث عـن معسـكر اخلـري ومعسـكر الشـر 

ا علــى حتميــة الصــدام بينهمــا، معتقــدين أن للــوال�ت املتحــدة رســالة تنويريــة ىف الــوال�ت املتحــدة، وأكــدو 

بريطانيــا جنــد "احلــزب  ففــييتحــتم عليهــا القيــام �ــا، وانتشــرت ىف أورو� ظــاهرة األحــزاب اليمينيــة الدينيــة، 

روتستانتية تصبح مريكل" تعترب أول لوثرية ب أجنيالتنتشر هذه الظاهرة، بل أن " أملانيا"، وىف الربيطاين الوطين

                                                           
  .16ص  ،مرجع سابق عيسى د�ب،  - 1
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"، وىف النرويج هناك حـزب "فرميسـكريت �رتيـت"، املسيحيمستشارة للبالد �تى من "احلزب الدميوقراطى 

" و "حـــــزب ليجـــــانورد"، وىف الـــــدمنارك "حـــــزب الشـــــعب االيطـــــايل الـــــوطينوكـــــذلك ىف ايطاليـــــا "التحـــــالف 

م ومــا ينــتج عنــه مــن ثقافــة، بــل مــن اإلســال ســليبالــدمناركى"، وتشــرتك هــذه األحــزاب ىف كو�ــا هلــا موقــف 

  .)1(األصولية اإلصالحيةوتنادى بعضها بطرد املسلمني من أورو�، ومجيعها ترفع شعارات 

وحاولـــت احلركـــات األصـــولية املســـيحية تســـييس الـــدين لتحقيـــق أهـــدافها، وذلـــك �ســـتخدام عـــدة 

 و�لتايلاألعداء،  األمماخرتاق  أدوات لعل من أمهها: التحكم ىف اقتصاد ثروات وجتارة العامل حىت تستطيع

 الــيتهــذه األدوات يتمثــل ىف التــأثري علــى السياســات الداخليــة للــدول  و�ينوفقــاً لتصــورها،  اإلجنيــلتنشــر 

تنتشـــر فيهـــا، ذلـــك مـــن خـــالل حفـــاظ األحـــزاب اليمينيـــة علـــى العالقـــة بـــني الدولـــة والـــدين، وأن تســـتخدم 

ب إىل الكتــاب املقــدس االتوجهــات الدينيــة إلفشــال وإســقاط األحــزاب املنافســة، حيــث تنظــر هــذه األحــز 

 الســيطرة علــى شــرك ��، بينمــا تعتــرب املــدين�عتبــاره مصــدر الســلطات، وتــرى بعضــها أن تطبيــق القــانون 

األداة الثالثة للحركات األصولية، وذلك ىف إطار سعيها إىل تشكيل أجيال تؤمن فقط  هيالتعليم واإلعالم 

�لــرؤى األصــولية، لــذلك ســعت إىل احتكــار التعلــيم، والــتحكم ىف وســائل اإلعــالم واالنرتنــت، بينمــا يعتــرب 

أن تكون هذه السياسات  أيلرابعة هلذه احلركات، األداة ا هيالتأثري على السياسة اخلارجية لبعض الدول 

إذا لــزم األمــر، وهــو مــا  اخلــارجيعــن العــامل  واالنعــزال الــذايتقائمــة علــى أســاس "التميــز" وحتقيــق االكتفــاء 

يعتمد على تبـىن القوميـة العسـكرية واالسـتفادة الدائمـة مـن ثـروات دول العـامل، وأن يكـون مـن بـني أهـداف 

رجية نشر األصولية املسيحية، بينما أخر أدوات احلركات األصولية املسـيحية يتمثـل سياسة هذه الدول اخلا

ىف مركزية دور إسرائيل ىف هـذه املعتقـدات األصـولية، ذلـك علـى أسـاس إميـان مطلـق �ن اليهـود هـم شـعب 

لية هللا املختــار، وأن دعــم دول العــامل هلــم ســبب رخــاء وبقــاء هلــذه الــدول، بــل وتصــل بعــض احلركــات األصــو 

، ولذا ظهرت ىف الوال�ت املتحدة ما يعرف بـ "الصـهيونية املسـيحية" ديينهذا الدعم مبثابة واجب  العتبار

حنـو مرشـح بعينـه علـى أسـاس مقولـة مـارتن لـوثر:  األمريكـيأصبحت مـن أدوات توجيـه الناخـب  اليتوهى 

 أبنـاءوحـدهم، فـاليهود هـم  "إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب املقدس عن طريق اليهـود

  .)2(�كل من مائدة أسيادها" اليتالرب، وحنن الضيوف والغر�ء، وعلينا أن نرضى �ن نكون كالكالب 

 املـيالديأتت إىل القارة األفريقية منذ القرن السابع عشـر  اليتوقد كانت لطبيعة البعثات التبشريية 

ىف أفريقيــا، خباصــة عنــدما أصــبح أعضــاء هــذه البعثــات مــن  الربوتســتانيتأثرهــا ىف انتشــار الــنهج أو املــذهب 

                                                           
ســـالة الـــدين والسياســـة يف أفريقيـــا: دراســـة لـــبعض حركـــات اإلســـالم السياســـي واألصـــولية املســـيحية"، ر عبـــري شـــوقي زكـــى جـــرجس، "العالقـــة بـــني - 1

  .37-31)، ص ص. 2010(القاهرة: معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة،  ماجستري

  .46-38ص ص  ، نفس املرجع – 2
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األفارقة الذين خضعوا للرق سابقاً، وهم الذين راحوا يؤكدون على عالقة الكنيسة الكاثوليكية بتجارة الرق 

علـى منـاطق بعينهـا أغلبهـا ىف حـوض النيـل، أصـبحت  األرثوذكسـيةىف أفريقيا، ومع اقتصار نفـوذ الكنيسـة 

 صـالحيإهل معهـا تبـىن احلركـات لـنهج ، ومن مث يسـالربوتستانيتاملذهب  النتشاربيئة مناسبة أفريقيا مبثابة 

ســتحاول الدراســة حتليــل  الـيت، وهــى احلركــات )1(يعتمــد علــى العنـف ورفــض أو القضــاء علــى اآلخـر أصـويل

  أهم مناذجها.

  املطلب الثاين: رابطة إخوان األفريكانرز ىف جنوب أفريقيا

مجاعـة سـرية قوميـة ألقليـة هـم  فهـيتعترب من أقدم احلركات األصـولية املسـيحية ىف القـارة األفريقيـة، 

البوير (البيض الذين يعود نسبهم للفالحني اهلولنديني الذين أتت �ـم شـركة اهلنـد الشـرقية اهلولنديـة جلنـوب 

) ذلـك رغبـة بريطـاينين مـن أصـل األفريكـانرز (السـكان البـيض خباصـة الـذ هـيأفريقيـا) داخـل أقليـة بيضـاء 

مـــن  1918مـــنهم ىف عـــدم االنـــدماج والـــذو�ن ىف جمتمـــع جنـــوب أفريقيـــا، و�سســـت هـــذه الرابطـــة ســـنة 

جمموعة من شباب البوير ىف مدينة جوهانسربج التعدينية حتت اسم "شباب جنوب أفريقيـا"، مث تغـري امسهـا 

ــــد مــــن األ فريكــــانرز، خاصــــة بعــــد وصــــول املبشــــرين لتصــــبح "رابطــــة األخــــوة"، مث انتشــــرت وجــــذبت العدي

 The Afrikanerالصـــهيونيني واخلمســـينيني مـــن أمريكـــا الشـــمالية، وقـــدمت رابطـــة إخـــوان األفريكـــانرز 

Boerderbond  نفسها �عتبارها حركة ثقافية، لكن سرعان ما تـدخلت ىف احليـاة السياسـية، وسـاعدت ىف

"، ولكـن مت الـوطين" و "احلـزب اجلنويب فريقياإلمصاحل األفريكانرز مثل "احلزب �سيس أحزاب تدافع عن 

، 1948اســتطاع تــوىل مقاليــد الســلطة ىف جنــوب أفريقيــا عــام  الــذي الــوطينإدمــاج األول ىف أطــار احلــزب 

بعد أن أصبح شعار االنتخا�ت درء "اخلطر األسود"، وسعت الرابطة إىل السيطرة على مؤسسات الدولة، 

عنصرية مت تطبيقها  إيديولوجيةمبثابة  طوروا أفكارهم ليصبح هلا صبغة فكرية فلسفية، بل وأصبحت الحقاو 

   .)2(فريقياإعلى كافة منطق وسكان ومؤسسات وممارسات جنوب 

: الربوتستانتية الكالفينية، واللغة هيويتكون اإلطار الفكري لألفريكانرز من ثالثة مكو�ت ثقافية 

و�ريخ األفريكانرز ىف أرض امليعاد، ولذا حتولت الرابطة لتصبح حركة ميينية عنصرية، واقتصرت األفريكانية، 

عضــويتها علــى الرجــال، وتبنــت تكــوين جمموعــات صــغرية عنقوديــة تعمــل ىف ســرية حــىت حتــافظ علــى بقــاء 

                                                           
1 - Roy Love, "Religion, Ideology & Conflict in Africa", Review of African Political Economy 

(London: Taylor & Francis, Vol. 33, No. 110, September 2006), pp. 622-631.    & 

Pepe Roberts, David Seddon, "Fundamentalism in Africa: Religion and Politics", Review of African 

Political Economy, No. 52, November 1991, pp. 3-8. 
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Brian M. Du Toit, "Afrikaners, Nationalist and Apartheid", The Journal of Modern African Studies 
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االختياريـة، وكانـت  الداخلية ىف اختيـار القيـادات وىف العضـوية الدميقراطيةالرابطة، وتتسم الرابطة بقدر من 

 الربوتستانيتىف ضوء املذهب  الفكري اإلطارهلا قدر من العداوة جتاه التوجهات الشيوعية، ومت تكوين هذا 

العنصـرية  إيـديولوجيتهاأسسها األفريكانرز، وسـعت الرابطـة إىل نشـر  اليتوالكنائس األفريكانية والصهيونية 

ـــداً لتأســـيس مجهوريـــة  ولغتهـــا األفريكانيـــة، بـــل ونشـــر منـــط مســـيحيتها ىف كافـــة املســـتو�ت االجتماعيـــة متهي

للسيطرة على امللونني واألفارقة، عملت  والسعي العنصرياألفريكانرز الفاضلة، وىف ضوء سياسات الفصل 

الــوزارات والربملــان وجمــالس الكنــائس املختلفــة، وكــذلك املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة  اخــرتاقالرابطــة علــى 

واملؤسسات الشرطية، واحتادات العمال، ووسائل اإلعالم، ومؤسسات قطاع الصحة والثقافـة، وجنحـت ىف 

احلركـــة ضـــم الكثـــري مـــن املعلمـــني واجلـــامعيني والعلمـــاء واملـــوظفني والـــوزراء ورجـــال األعمـــال، ولكـــن ركـــزت 

  .)1(نشاطها على التعليم ومؤسساته

  أوال: اإلطار الفكري اإليديولوجي لرابطة إخوان األفريكانرز:

ىف جنـوب أفريقيـا ىف  الرئيسـيالنهج  هيطورت الرابطة سياسة وإيدلوجية التمييز العنصري لتصبح 

ان منــع ذلــك الــدمج بوجــود ثقافــات وإثنيــات خمتلفــة، لكــن تــرفض الــدمج بينهــا، حــىت وإن كــ اعرتافهــاظــل 

خطة هللا األصـلية عنـد التعامـل مـع البشـر، وحاولـت الرابطـة إجيـاد األطـر  هيتعترب العنصرية  فهي�لعنف، 

كسياسة رمسية   إلغاءهحىت بعد  العنصريتدعم استمرار ومصداقية التمييز  اليتالعقائدية والفلسفية والعلمية 

ونقـاءهم، ومت اسـتخدام أسـاطري دينيـة ىف بعـض األحيـان،  للدولة، وذلك من خالل إثبات متيز األفريكانرز

  هلذه الرابطة من مقومات عدة أمهها:  الفكري اإلطارويتكون 

شعب هللا املختـار، وجنـوب  �عتبارهمحيث نظر األفريكانرز إىل أنفسهم  :االستعماريعلم الالهوت   - 

 التـوراة، ولـذا أصـبح �ريـخ اليهـود ىف Kaffirsأرض امليعاد، ومن سـواهم يكونـوا كفـرة وثنيـني  هيأفريقيا 

متاثـل  هـي) 1838هو النسـخة األوىل مـن �ريـخ األفريكـانرز، وأن حـر�م مـع الزولـو (حـرب �ـر الـدم ىف 

العصــر احلــديث، وأصــبحت معــاركهم  �بلــي �عتبــارهممــن مصــر، ونظــروا إىل الربيطــانيني  اليهــودياخلــروج 

، ودعمــت الكنيســة الربوتســتانتية هــذا الــزعم، وقامــت بتربيــر التمييــز حــرب املــؤمنني مــع غــري املــؤمنني هــي

علـــى سياســـة هللا  بشـــر� اعرتاضـــابنصـــوص دينيـــة، مؤكـــدة أن قصـــة بـــرج �بـــل ىف مضـــمو�ا كـــان  العنصـــري

لعنة حام بن نوح لتربيـر نظـر�م الدونيـة للسـود واسـرتقاقهم،  التمييزية بني صنوف البشر، واستخدموا أيضا

علـى إرادة هللا التمييزيـة  اعـرتاضملعونة أل�ا مبثابة  فهيالشيوعية تنادى �ملساواة بني البشر  عتبارو�ولذا 

 .)2(تبيح العنصرية اليت

                                                           
1 - Dan O' Meara, "the Afrikaner Boederban 1926-1948: Class Vanguard of Afrikaner Nationalism", Journal of 

Southern African Studies (London: Taylor & Francis, Vol. 3, No. 2, April 1977), pp. 164-168. 
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علـى أن هنـاك  -غري صحيح غالبـا–وهى جمموعة النظر�ت اليت تقدم دليال علميا  :النظر�ت العلمية  - 

تؤكــد علــى خطــورة التهجــني بــني اجلماعــات  الــيتضــرورة لعمليــة الفصــل بــني أصــناف البشــر، كــالنظر�ت 

" اجليـينالبشرية، فاجليـل النـاتج سـيكون أكثـر تعرضـاً لألمـراض، وهـو مـا قـام علـى أسـاس نظـر�ت "التنـافر 

داخل اهلجني أو اخلالسى، مبـا قـد يتسـبب ىف كونـه أكثـر تعرضـاً للتشـوهات، بـل وسيصـبح أقـل مـن غـريه 

نع التزاوج بني البيض والسود، حىت يظـل األبـيض مصـدراً للتقـدم، بينمـا سلوكا وفكرا، لذا �دت الرابطة مب

 .)1(حيافظ األسود على ثقافته العشائرية

، مثـل نظـر�ت العنصـريهي النظر�ت اليت تؤكـد وتـربر سياسـات التمييـز  :النظر�ت الفلسفية والدينية  - 

أكدت  اليتكالفينية" -كذلك "النيو  كانت ترى أن التمييز أمر مقبول،  واليتأسس العالقة بني األجناس، 

حياة األمة املتدينة  مناحيأن هناك بشر أخيار �لفطرة، وهناك بشر أشرار بطبيعتهم، وأن هللا يسود كافة 

تضــم أفضــل أنــواع البشــر (بــدون أحفــاد حــام)، كــذلك هنــاك نظريــة أو مــذهب "التيوليــب الكــالفيىن"  الــيت

فطر�ا، وأن هللا أختار جمموعة من الناس للخالص بشكل حصري، يؤكد أن الطبيعة البشرية شريرة ب الذي

وهم أشـخاص معصـومون مـن اخلطيئـة، وهنـاك أيضـا نظـر�ت تفسـر التفـاوت ىف التطـور بـني األمـم مبقـدار 

معرفة األمة �إلجنيل، ومبا أن األفارقة تعرفوا على اإلجنيل مؤخراً وبقـدر حمـدود فهـم ىف ذيـل قائمـة التطـور. 

صــــالحية مجيــــع هــــذه النظــــر�ت كتربيــــر لــــدعمها لسياســــة التمييــــز الكنيســــة الربوتســــتانتية اإلد دعمــــت وقــــ

 .)2(يالنصر 

األفريكــانرز العنصــرية مــع أســس ومقومــات النازيــة األملانيــة ىف اإلميــان �ألصــل  إيديولوجيــةوتتشــابه 

املميز واختيار هللا هلم، وأيضاً ىف التأكيد على أمهية حتول األصل املقدس ليصبح أساس بنـاء وتطـور األمـة،  

أفريقيـا،  مميـز ىف جنـوب اقتصـاديكذلك تشـا�ا ىف طبيعـة نظـر�م لليهـود، فـرغم متتـع هـذه اجلماعـة بوضـع 

لكن كان لبعض األفريكانرز نظرة عداء وريبة جتاههم، ولـذلك دعمـت اجلماعـة اليهوديـة سياسـات الفصـل 

جتنباً حلـدوث مـذابح هلـم علـى يـد األفريكـانرز، بـل وحاولـت بعـض اجلماعـات الصـهيونية أن جتـد  العنصري

كانـت   األجنحـة، فبعض هذه لنفسها رابط وعالقة مع بعض أجنحة أو مكو�ت رابطة إخوان األفريكانرز

ُشــنت ضــد  الــيتبعــض عناصــر اجلماعــة اليهوديــة ىف اهلجمــات  اشــرتكتتــدافع عــن اهلويــة اإلســرائيلية، ولــذا 

تقـــوم بـــه الرابطـــة، بـــل أن "حركـــة اهلويـــة  الـــذي اإلرهـــايبمجاعـــات أخـــرى، وقـــدمت تربيـــرات عـــدة للنشـــاط 

ط، حيث أن ادم �للغة العربية تعىن "املتورد أو اإلسرائيلية" كانت تؤمن أن ادم هو أصل اجلنس األبيض فق

                                                           
  .   و127و  126 ، ، ص صمرجع سابقشوقي زكى جرجس،  عبري - 1

- Hermann Giliomee, "the Making of the Apartheid Plan 1929-1948", Journal of Southern African Studies, 

Vol. 29, No. 2, June 2003, pp. 376-391. 
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-  Saul Dubow, "Afrikaner Nationalism, Apartheid and Conceptualization of Race", The Journal of African 

History (Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 33, No. 2, 1992), pp. 217-224.   
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هللا، وأن مـن  أبنـاءتصـيب األبـيض"، واسـتخدموا آ�ت مـن التـوراة للقـول �ن البـيض هـم  الـيتمحرة اخلجل 

يعاديهم هم "نسل احليـة" رمـز الشـيطان ىف الكتـاب املقـدس، مؤكـدين أن قـايني (قابيـل) وحـام بـن نـوح مهـا 

هللا فمـن حقهـم التمـايز عـن اجلماعـات األخـرى، خباصـة الســوداء  أبنـاءلبـيض هـم مـن نسـل احليـة، ومبـا أن ا

  .)1(منها

ينظر األفريكانرز إىل األرض �عتبارها شرط لبقاء األمة األفريكانية، لذا أكدوا  البعد اإلقليمي (األرض):-

ثــىن، نتمــاء اإلض علــى أســاس اللــون أو االأن إقلــيم جنــوب أفريقيــا مــن حقهــم، ومت طــرح رؤى لتقســيم األر 

أن ذلـــك جيــب أن يـــتم علـــى أســاس الـــتخلص مــن الســـود وتـــوزيعهم علــى دول اجلـــوار، وإن رفضـــوا  وأكــدوا

الرحيل يتم حرما�م من كافة حقوقهم السياسية، وأكدوا أيضاً على ضـرورة ترحيـل اهلنـود إىل أوطـا�م، وأن 

% مـــن الســـكان 75% مـــن مســـاحة جنـــوب أفريقيـــا للســود الـــذين كـــانوا يشـــكلون حنـــو 13يــتم ختصـــيص 

% املتبقيـة مـن املسـاحة 87نذاك، على أن يـتم تقسـيم هـذه املسـاحة اثنيـاً إىل "�نتوسـتا�ت"، وتصـبح الــ آ

  .)2(أن هذه هى أرض امليعاد �عتبارخمصصة للبيض، 

 �نيا: اإلطار احلركي لرابطة إخوان األفريكانرز:

ل اسـرتاتيجية داخليـة إىل تطبيقهـا مـن خـال والسـعيحاولت احلركة األفريكانية احلفـاظ علـى رؤيتهـا 

الداخلية على أساس ممارسـة طقـوس بعينهـا �ـدف احلفـاظ علـى  اإلسرتاتيجيةوأخرى خارجية، حيث تقوم 

كانـت تتشـابه إىل   الـيتوتنصـيب األعضـاء والقيـادات، وهـى املراسـم  اختيـارسرية الرابطة، خباصـة ىف مراسـم 

كيد على سوء خامتـة اخلـائن أو اخلـارج عـن الرابطـة،  حد كبري مع املمارسات املاسونية ىف خطوا�ا، وىف التأ

كذلك سعت الرابطة إىل تكوين عالقات وارتباطـات مبؤسسـات ا�تمـع، خاصـة املؤسسـات الثقافيـة، كمـا  

كــــان للرابطــــة جمــــالس مراقبــــة ووحــــدات بــــوليس خاصــــة مبتابعــــة ومراقبــــة ســــلوك األعضــــاء والتــــزامهم، كمــــا 

اإلصــــالحية لتربيــــر سياســــات وممارســــات وأفكــــار الرابطــــة، خاصــــة  اســــتخدمت الرابطــــة الكنيســــة اهلولنديــــة

الكنائس الكالفينية منها، بل ومت منع السود من دخول كنائس بعينها، واتسعت حركـة الكنـائس املسـتقلة، 

للحــج وممارســة  بتأســيس ُمــُد� أطلقــوا عليهــا "صــهيون"، وجعلوهــا مركــزا -علــى ذلــك ردا–بــل وقــام الســود 

 املتمثل يف الداخليأرض امليعاد عند عود�م من املنفى  �عتبارهاعلى عزهلم، وروجوا هلا  الطقوس كرد فعل

لرجـــال الـــدين مـــن  واملطـــاردات االضـــطهادالعزلـــة، لكـــن مارســـت الرابطـــة ومؤسســـا�ا العديـــد مـــن أشـــكال 

  .)3(السود

                                                           
  .131-128، ص ص. مرجع سابقعبري شوقي زكى جرجس،  - 1
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د ا�رتيسياسة األس وسبل التأكيد على دعم  حني قامت اإلسرتاتيجية اخلارجية للرابطة على أسيف

، املـيالدي، سواء مت ممارستها منذ وصول األوروبيـني إىل املنطقـة ىف القـرن السـابع عشـر األفريقياجلنوب  يف

ليصــبح بشــكل  العنصــري، فقــد مت تطــوير ذلــك الفصــل 1948أو بعــد وصــول األفريكــانرز إىل الســلطة ىف 

واإلسكان، ومت إجبارهم �لقـانون علـى العـيش  ، فقد مت حرمان السود من ممارسة حقوقهم ىف التعليمقانوين

عمــل رخيصــة، وصــدرت  كأيــديىف أمــاكن ال تصــلح للســكىن (البانتوســتا�ت)، وفُــرض علــيهم االســتمرار  

، فصدر قانون منـع الـزواج املخـتلط، وقـانون االختالطومتنع  العنصريتقنن الفصل  اليتالكثري من القوانني 

يضع هياكل حكومية خاصة للسود ىف أماكن اقامتهم، وكذلك قانون "منـع البنـاء  الذي"سلطات البانتو" 

اُســتخدم هلــدم أحيــاء الســود إلبعــادهم عــن البــيض، بــل وُفرضــت قــوانني عرقيــة علــى  الــذي" الشــرعيغــري 

خيصـــص مـــدارس  الـــذياملمارســـات التجاريـــة، وقـــانون يفصـــل حـــىت أمـــاكن التســـلية، وقـــانون تعلـــيم البـــانتو 

للحضـر، ومت  االنتقـاللسود، ومينـع املسـاواة بـني البـيض وغـريهم ىف التعلـيم، ومت منـع السـود مـن وجامعات ل

خيصص  الذي" العرقي�لبانتوستا�ت كدول وأوطان جديدة للسود، ومت تطبيق قانون "التصنيف  االعرتاف

ارسـات ��ـا حافالت ومستشفيات وكنائس للسـود، وميـنعهم مـن محـل جـواز سـفر، ومت تربيـر كـل تلـك املم

  .)1(أمر به هللا يف الكتاب املقدس الذي يهلالنهج اإلعودة لألصولية املسيحية، وأن هذا هو 

  املطلب الثالث: حركة جيش الرب للمقاومة ىف أوغندا

 /The Lord's Resistance Armyتعــد حركــة جــيش الــرب للمقاومــة ىف أوغنــدا 

Movement  مــن أشــد احلركـــات األصــولية عنفــاً وتطرفـــاً علــى مســتوى العـــامل؛ ذلــك لطبيعــة ومســـتوى

إقليمية تتصل ثنية و إرة، فالنزاع ىف أوغندا له جوانب عمليا�ا الوحشية ضد املدنيني ىف أوغندا والدول ا�او 

�ألسـاس بـني تكـون  الذيجيش الرب،  ارتكازحيث يعترب مشال أوغندا هو قاعدة  ،بعدد من دول اجلوار

أصبحت ذا�ا هدفاً لعمليات جيش الرب الحقاً،  اليت، وهى اجلماعة The Acholi" األشويلمجاعة "

أداة لدعم عدم االسـتقرار ىف أوغنـدا، وهـو مـا  �عتبارهاوقد تلقت هذه احلركة دعماً من بعض دول اجلوار 

  .)2(املتجاورةمت ىف خضم دعم احلركات املتمردة املتبادل بني الدول األفريقية 

وكان للسياسة االستعمارية أثرها ىف تكوين جيش الرب، فقد أدت هذه السياسة إىل جعل جنوب 

وغــرب أوغنــدا أكثــر ثــراًء مــن الشــمال والشــرق، وىف نفــس الوقــت متــت االســتفادة مــن مجاعــة األشــوىل ىف 

                                                           
  .139-137، ص ص. مرجع سابقعبري شوقي زكى جرجس،  - 1

2 - Frank Van Acker, "Uganda and The Lord's Resistance Army: the New Order of One 

Oredered", African Affairs (Oxford: Oxford University Press, Vol. 103, No. 412, July 

2004), pp. 335-354.  
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لقــادمني مـن بيئـة فقــرية ا األشـويلك أصــبح معظـم قـادة اجلــيش مـن القـوات املســلحة األوغنديـة، لـذلتكـوين 

أن  1971أمــني بعــد االســتقالل، وحتديــداً ىف ســنة  عيــدياألســبق  األوغنــديومهمشــة، وحــاول الــرئيس 

 الـذيعلى القوات املسلحة، لكنه فشل، وزادت قوة هذه اجلماعة بعد اخلـالف  األشويلخيفف من سطوة 

" علــى حكــم أوغنــدا ىف بدايــة الثمانينيــات، وكانــت فرصــة أوبــوتى" و "ميلتــون نشــب بــني "يــورى موســيفين

ىف اسـتعادة السـلطة،  موسـيفينعلـى السـلطة لفـرتة، لكـن جنـح  -األشـويل أبناءأحد –ليسيطر "نيو أوكيلو" 

حلكمــه،  الرافضـة، أثــره ىف ز�دة عـدد اجلماعــات موسـيفينلكـن كـان هلــذا احلـادث، ومــا تبعـه مــن ممارسـات 

  .)1(، وعمل على تدمري اقتصادهماألشويلمن احلمالت ضد خاصة بعد أن قام بعدد 

 ألـــيسعلـــى يــد ســيدة تــدعى " 1986ىف ســنة  األشــويلوقــد مت �ســيس جــيش الــرب بـــني مجاعــة 

 الـيت، وهـى األشـويليعىن رسول بلغـة  الذي، Lakwenaمحلت الحقاً لقب "الكوينا"  اليتأوما"، وهى 

بــني مجاعا�ــا،  الــذيومــن العنــف  موســيفينأدعــت أ�ــا أُمــرت مــن الــروح القــدس بتنقيــة أوغنــدا مــن حكــم 

اسـتخدام العنـف لتحقيـق اهلـدف �عتبـاره أحـد الضـرور�ت  �مكانيـةولكنها كانت تنادى ىف نفس الوقت 

  .)2(القدس" لتنقية ا�تمع، فأطلقت على حركتها "قوات الروح القدس املتنقلة" أو "حركة الروح

مع  موسيفين، خباصة بعد صراع األوغندي الوطينوانضم إىل هذه احلركة الكثري من عناصر اجليش 

، مث اسـتقر �ـم احلـال ىف جنـوب السـودان إتباعهمـا"أوبوتى" و "أوكيلو"، ولذا أنضـم إىل احلركـة الكثـري مـن 

، 1986"، وبدأت احلركة حتركا�ا ىف �اية عام الشعيبمشكلني ما كان يعرف "جيش أوغندا الدميوقراطى 

، حـــني قـــادت "الكوينـــا" حنـــو عشـــرة آالف مقاتـــل 1987لكـــن كـــان أشـــدها أثـــراً مـــا قامـــت بـــه احلركـــة ىف 

قبــل   موســيفينليصــلوا قرابــة العاصــمة األوغنديــة كمبــاال حمققــة الكثــري مــن االنتصــارات قبــل أن يتصــدى هلــا 

ها "الكوينـا" إىل معسـكرات اللجـوء ىف كينيـا حـىت ماتـت هنـاك، كـم فقـط، وهربـت بعـد  80كمباال بنحـو 

وحاول والدها "سـيفارينو الكـو�" أن يسـتخدم ذات األدوات ألحيـاء احلركـة مطلقـاً عليهـا "جـيش الـرب"، 

  .)3(1989القبض عليه وسجنه ىف  إلقاءوقام بتوجيه كافة أعمال وعنف احلركة ضد املدنيني، لكن مت 

" مقاليـد إدار�ـا، خاصـة كوينوقوة �ثري هذه احلركة يظهر مع توىل "جوزيف   وبدأت كثافة حتركات

علـــى حركتـــه  كـــوين، وأطلـــق  موســـيفين" اتفـــاق للســـالم مـــع الشـــعيببعـــد توقيـــع "جـــيش أوغنـــدا الـــدميوقراطى 

، وإقامة موسيفينأن هدفه إسقاط حكم يورى  1992"، وأعلن ىف عام الشعيب"جيش أوغندا الدميوقراطى 

                                                           
  82 -81، ص ص. مرجع سابقشوقي زكى جرجس، عبري  - 1

1 - Kevin C. Dunn, "Uganda: The Lord's Resistance Army", Review of  African Political 

Economy, Vol. 31, No. 99, March 2004, p p. 140 - 141. 
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 هرمـيعلـى تنظـيم حركتـه بشـكل  كـوينم على تطبيـق "الوصـا� العشـر" املـذكورة ىف التـوراة، وعمـل  نظام يقو 

املصـدر  األشـويلهو والقادة العسـكريني للحركـة علـى قمتـه، مث الضـباط، وأخـرياً املقـاتلني، وأن يشـكل  �يت

 الروحـياألسـاس  كـوينلقادة هذه احلركة، كما أنه يعتمد على استخدام األطفال ىف حركتـه، وميثـل   الرئيسي

لـــه وحيـــاً مـــن الـــروح القـــدس �عتبـــاره  يتحلركـــة، ويـــزعم أن التخطـــيط للحـــرب �والسياســـي هلـــذه ا والفكـــري

وتتكـون احلركـة جيـب أن ينقـل هـذه اخلطـط إىل "القـادة املقدسـني"،  الـذي" كـوين"الرسول املقدس جوزيـف  

لكثري مـن األطفـال وجتنيـدهم جـرباً ىف احلـرب،  القسريمن مخسة ألوية رئيسية، وقد قامت احلركة �خلطف 

 علـى الـذات والتنظـيم عـايل واالعتمـادتتسـم �لقـوة  الـيتلذا يصعب تقـدمي حصـر دقيـق ألعـداد هـذه احلركـة 

تنفيذ أسلوب حرب العصا�ت بدقـة ووحشـية املستوى، كما أن لديها خمزون كبري من األسلحة، وهلا قدرة 

  .)1(ترهب به املدنيني مبا يسهل هلا �ب ثروا�م

ويستخدم جوزيف كوين أدوات احلرب النفسية بدقة ومبهارة للتأثري على املـدنيني، لـذا أعـاد تسـمية 

بــ "اجلـيش حركته أكثر من مرة، فقـد أطلـق عليهـا ىف البدايـة "اجلـيش املوحـد للخـالص املقـدس"، مث ُعرفـت 

الـــــدميوقراطى احلـــــر"، وأخـــــرياً "جـــــيش الـــــرب  الشـــــعيبالـــــدميوقراطى املتحـــــد"، مث "جـــــيش أوغنـــــدا  املســـــيحي

للمقاومة"، وبرر تغيري اسم احلركة جليش الرب �نه جاء بنـاء علـى رغبـة اجلنـود ىف التعبـري عـن عمـق اإلميـان 

"، فقد كوينيدفعهم للقتال ُموحى به من هللا عن طريق نبيه " الذيللجنود  األساسي��، ويرى أن احلافز 

نصب األخري نفسه "نبياً ممسوحاً للرب" ال جيوز حسابه، وأدعى أن له قوة ورؤية روحية، وأنه أُرسل إلنقاذ 

يقــوم بــه ســوف يســتمر حلــني القضــاء علــى مــن يقتــل الشــعوب ىف كافــة أجــزاء  الــذي، وأن القتــال األشــويل

  .)2(حتطيم قوى الشر ىف العامل الرئيسيأن هدفه العامل، حيث 

هلا بعائلته، وتصبح اجلماعة  ينتميتقوم إيديولوجية حركة جيش الرب للمقاومة على قطع صلة من 

عائلته، ولذا جيب عليه الطاعة العمياء، وأن يرفض قواعد املنطق الشيطانية، لـذا فهنـاك والء   هيأو احلركة 

�ألساس إىل �ديـد �لقتـل ملـن خيـالف، وذلـك حتـت دعـوى أن اخلطـأ ميكـن  كامل للحركة ورئيسها يرتكن

�ت أعضــاءها يؤمنــون �ن هلــم رســالة ومهمــة مساويــة تتمثــل ىف ختلــيص  الــيتأن يهــدد وجــود احلركــة كاملــة، 

                                                           
1 - Phuong N. Pham, Patrick Vinck, Eric Stover, "The Lord's Resistance Army and Forced 

Conscription in Northern Uganda", Human Rights Quarterly (Maryland, USA: The Johns 

Hopkins University Press, Vol. 30, No. 2, May 2008), pp. 405-411.  

  .    و 90-85، ص ص مرجع سابقعبري شوقى زكى جرجس،  - 2

- Sverker Finnstrom, "Wars of the Past and War in the Present: The Lord's Resistance 

Movement/ Army in Uganda", Africa: Journal of International African Institute 

(Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 76, No. 2, 2006), pp. 210-214.  
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العــامل مــن الشــر �لعــودة لتطبيــق الوصــا� العشــر، ولــذلك كــانوا يواصــلون الصــالة �هلتــاف والرتنــيم لســاعات 

احلركـــة قائمـــة علـــى حتريـــر أوغنـــدا مـــن الكفـــار والعلمـــانيني،  إيديولوجيـــة: "إن كـــوينيلـــة، وأعلـــن جوزيـــف  طو 

وحكمهــا وفقـــاً لقواعـــد اإلجنيـــل بشــكل عـــام، والوصـــا� العشـــر بشـــكل خــاص، �ـــدف جعلهـــا مركـــزاً لنشـــر 

  .)1(زعمه من املسيح مباشرة حبسب كوينتلقاها   اليتاملسيحية الصحيحة احلقيقية"، وهى املسيحية 

ومل يتشــكل للحركــة بــر�مج سياســي واضــح، إمنــا مــا مت إعالنــه هــو مــا يتعلــق ��ــا �ــدف إىل دعــم 

، وتكـوين جــيش متـوازن اثنيــاً، وتشــجيع االسـتثمارات األجنبيــة، وحتسـني العالقــات مــع دول الــوطينالتعلـيم 

ا حتسـن العالقـات مـع دول جـوار اجلوار، وأن يكون ىف أوغندا وزارة للشئون الدينية، وأمور أخرى من شأ�

تغريت مع بـدء املفاوضـات مـع النظـام لتصـبح مركـزة حـول سـبل تعـويض مجاعـة  اليتأوغندا، وهى املطالب 

تعرضت هلا على يـد قـوات احلكومـة، مـع أن احلركـة ذا�ـا كانـت مـن بـني  اليتعن اإل�دة اجلماعية  األشويل

  .)2(األشويلأدوات تدمري و�ب ثروات 

 وامتـدتجوزيف كوين نفسـه بصـبغة مقدسـة تـرتاوح بـني الرسـول �رة واإللـه �رة أخـرى، وقد صبغ 

حـرب مقدسـة، واهلـدف منهـا إقامـة دولـة  هـييقـوم �ـا  الـيتهذه الصبغة لتشمل كافـة جنـوده، بـل واحلـرب 

ىف صحيح الد�نـة املسـيحية، بـل  اليتدينية، لذلك وضع طقوس ىف الصوم والصالة والعبادات ختتلف عن 

ىف ا�تمـــع  تقليـــديأطلـــق علـــى نفســـه أحيـــا�ً أســـم "حممـــد" حمـــاوًال املـــزج بـــني املســـيحية واإلســـالم ومـــا هـــو 

  .)3(يفريقاإل

على سياسات  قامت به حركته ��ا الرد املناسب اليتوبرر جوزيف كوين كافة املمارسات الوحشية 

أصـــدرها مـــن الســـودان،  الـــيتطلقهـــا (راديـــو أوغنـــدا احلـــرة)، والصـــحيفة أ ذاعـــة الـــيتاحلكومـــة، واســـتخدم اإل

وشــبكات االنرتنــت لإلعــالن عــن انتصــارات احلركــة، ورغــم كــل ذلــك مل تتجــه عمليــات احلركــة إىل جنــوب 

أوغنــدا، بــل تركــزت علــى الشــمال وعلــى املــدنيني، بــل ومشلــت بعــض دول اجلــوار أحيــا�ً (الســودان وجنو�ــا 

  الـذي موسـيفينإل�رة القالقـل ضـد  1994احلركة منـذ  السوداينراطية)، واستخدم النظام والكونغو الدميوق

كان يدعم احلركة الشعبية جلنوب السودان وجيشها، واُستخدمت احلركة كذلك لضرب معقل ومركز حركـة 

، العديــد مــن النصــوص الدينيــة لتربيــر مــا تقــوم بــه حركتــه مــن إرهــاب وتــدمري كــوينجــون جــارنج، واســتخدم  

، وجتنيد القسريعلميات اخلطف  أ�حورد فيه، ولذا  الذي التارخييىف السياق  الدييندون أن يضع النص 

تــــورة، ونفــــذت احلركــــة العديــــد مــــن األطفــــال، وبــــرت وأكــــل أعضــــاء البشــــر، بــــل واللعــــب �ــــذه األعضــــاء املب
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�حــت تعــدد الزوجــات، ليصــل عــددهن إىل مخســة أأ�ــا حركــة مســيحية لكنهــا عــدامات اجلماعيــة، ومــع اإل

احلركـة، ومت تربيـر  dحيتلهـا املقاتـل ف املرتبـة الـيتعشر زوجة لـبعض القـادة، ويكـون عـدد الزوجـات حبسـب 

ذلك بتفسري مشوه مغلوط للكتاب املقدس حيقق أهداف احلركة ويرضى غرائـز أعضـاءها فحسـب، مـع أن  

  .)1(كل ممارسا�ا ختالف تعاليم املسيحية

جبـــاري لشـــباب األشـــويل حـــىت تواجـــه تنـــاقص بعـــض األحيـــان إىل التجنيـــد اإل dوجلـــأت احلركـــة ف

الدعم للحركة بعدما ختلى شيوخ األشويل عن جوزيف كـوين، وتعرضـت العديـد مـن قـرى األشـويل للقصـف 

ويل مــن جــيش الــرب أحيــا�ً، ومــن القــوات احلكوميــة أحيــا�ً أخــرى، وقتلــت احلركــة العديــد مــن أبنــاء األشــ

بســـبب رفضـــهم االنضـــمام للحركـــة، وكـــذلك عملـــت احلكومـــة علـــى استئصـــال املتعـــاونني مـــع احلركـــة، ولـــذا 

وجهــت العديــد مــن الضــر�ت للمــدنيني لتقــويض اإلمــداد البشــرى للحركــة، ولــذا �ت استئصــال األشـــويل 

  .)2(حبسب أدواته كلهدف جيمع بني احلكومة وجيش الرب  

وكــان لسياســة احلكومــة األوغنديــة أثرهــا يف ز�دة وتــرية نشــاط وحتركــات حركــة جــيش الــرب، ذلــك 

ىف الشــمال، وكانــت تفضــل عــدم  الــيتواجلماعــات، خباصــة  األقــاليمبسـبب اســتمرار �مــيش وإقصــاء بعــض 

 العـامليالعـام  الـرأيالتدخل ىف هذا اإلقليم، بل والتعتيم إعالمياً على ما كان حيدث فيه، حـىت عنـدما أهـتم 

مبــا تقــوم بــه احلركــة مــن أعمــال وحشــية، وكــان لسياســة احلكومــة جتــاه الســودان وتــدعيم  االهتمــامتوجــه إىل 

ىف وضـع  موسـيفين، وإن كـان قـد جنـح السـوداينجون جارنج األثـر ىف تلقـى جـيش الـرب دعمـاً مـن النظـام 

خباصـــة بعـــدما تـــدخلت القـــوات ، 2011ســـبتمرب  11بيـــة بعـــد ارهحلركـــة علـــى قائمـــة املنظمـــات اإلهـــذه ا

ـــة القبضـــة احلديديـــة   الـــيت)، وهـــى احملاولـــة 2002/2003املســـلحة األوغنديـــة ىف جنـــوب الســـودان (عملي

من احملكمة اجلنائية الدولية، وهو ما  كوينجلوزيف   اعتقالمذكرة  �2005ءت �لفشل، وصدر بعدها ىف 

 الـيت هـي، لكـن كانـت احلركـة ذا�ـا 2008و  2006دفع احلركة للمفاوضات وتقريب وجهـات النظـر ىف 

ختـــرتق هــــذه االتفاقــــات و�ــــاجم املــــدنيني، ممــــا دعـــا احلكومــــة األوغنديــــة ومعهــــا بعــــض األطــــراف اإلقليميــــة 

(الكونغو الدميقراطية أحيا�، وجنوب السودان أحيا� أخرى) االشرتاك والتنسيق للقضاء على هذه احلركـة، 

  .)3(األوغندية ذا�ا ولكن مل تنجح هذه األدوات، وهو ما يربره البعض �خرتاق احلركة للحكومة

جــيش  مقــاتلييضــعها  الــيتوحــاول النظــام اســتخدام ذات األدوات الدينيــة لســحب هالــة القداســة 

الرب حول حر�م ومتردهم، وذلـك عـن طريـق الكنيسـة الوطنيـة يف أوغنـدا، لكـن مل يـؤثر ذلـك علـى قـدرات 
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املســـلحة األوغنديـــة ىف بعـــض تفـــوق قـــدرات القـــوات  الـــيتاحلركـــة؛ بســـبب القـــدرات العســـكرية والتســـليحية 

مع احلكومة األوغندية  االتفاقأيضاً على إفساد كافة حماوالت التفاوض أو  كويناألحيان، وعمل جوزيف  

ىف حالـة قبـول  ورفاهييت ك جيب أن أطمئن على أمينطوريىت، لذلرباالسالم تعىن أ�ا امبسبب: "إن عملية 

تلقــى بعاتقهــا علــى كاهــل  الــيتالســلبية  اآل�رديــد مــن ذاتــه، ولكــن للحــرب الع كــوينالســالم" حبســب قــول  

احلكومــة األوغنديــة، فقــد مت تــدمري الثقافــة التقليديــة لألشــوىل، وانتشــرت ظــاهرة األطفــال اجلنــود، واألوبئــة، 

ســـكان أوغنـــدا حتـــت خـــط الفقـــر، ودمـــرت العمليـــة  ثلثــي، وأصـــبح أكثـــر مـــن واأليتـــاموالكثــري مـــن األرامـــل 

  .)1(ام يوصف بكونه فاشل ىف دحر هذه احلركةالتعليمية، و�ت النظ

  املطلب الرابع: حركة انىت �الكا يف إفريقيا الوسطى

حني بدأت حركة سيليكا  2012بدأت إرهاصات احلرب الدينية ىف أفريقيا الوسطى ىف �اية عام 

متردها ضد الرئيس األسبق "فرانسوا بوزيزية"، حيث متكنت احلركة من إحكام سيطر�ا على البالد ىف �اية 

ــــل أن ي 2013مــــارس  ــــة قب ــــه متجهــــاً إىل الكونغــــو الدميوقراطي ــــرئيس بوزيزي نتقــــل بعــــدها إىل بعــــد أن فــــر ال

الكامريون ليستقر هناك، لتختار سيليكا بعدها "ميشال جوتود�" زعيماً هلا، وهو من كان يشـغل منصـب 

عقــد بــني  الــذي�ئــب رئــيس حكومــة "نيكــوال تيانغــاي"، تلــك احلكومــة الــيت تكونــت بعــد اتفــاق ليربفيــل 

ن شأ�ا إ�اء املرحلة االنتقالية، وأكـد ، ومع أن جوتود� اختذ خطوات م)2(سيليكا والرئيس األسبق بوزيزيه

ىف البدايــة انــه ال ينــوى الرتشــح لر�ســة أفريقيــا الوســطى، غــري أنــه ىف النهايــة أصــبح املرشــح الوحيــد لر�ســة 

، ومت اإلعـالن عـن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة مشلـت 2013جرت ىف إبريل  اليتالبالد ىف االنتخا�ت 

"، ولكـــن ســـيطرت ســـيليكا علـــى أغلـــب الـــوزارات تيانغـــايســـة "نيكـــوال معظـــم أطيـــاف ا�تمـــع املـــؤثرة بر�

  .)3(السيادية الرئيسية ىف تلك احلكومة

% 50وصنف البعض ما حدث ىف أفريقيا الوسطى ��ا حرب هلا بعض اجلوانب الدينية، مع أن 

، ىف حني %35من سكان هذه الدولة يعتنقون املسيحية، بينما يشكل أصحاب املعتقدات التقليدية حنو 

، لكـن  2012وصـل لنحـو مخسـة ماليـني نسـمة ىف  الـذي% من عدد السكان 15يشكل املسلمون حنو 

ســيليكا مــن املســلمني الــذين يقطنــون مشــال أفريقيــا الوســطى، ومت الــرتويج لتلقــى هــذه  مقــاتليكــان أغلــب 

                                                           
  109-106ص ص.  سابق،مرجع عبري شوقي زكى جرجس،  - 1

 ، "قائد متمردي إفريقيا الوسطى يعلن نفسه رئيساً للبالد ويبقى على حكومة اقتسام السلطة"، من موقع:24فرانس  - 2

www.france24.com/ar/20130325  

 www.skynewsarabia.com/web/article/156880سكاي نيوز عربية، "تعليق الدستور ىف أفريقيا الوسطى"، من موقع:  -و 

  www.france24.com/ar/20130401، "تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ىف أفريقيا الوسطى"، من موقع:24فرانس  - 3



 ISSN: 2588 – 1825                                 2017، جوان 1، العدد 1مجلة مدارات سياسية                            ا��لد 

 

101 
 

 مقـاتليون أن هنـاك من السودان وتشاد للسيطرة على السلطة ىف هذه الدولة، بل ويؤكد كثـري  احلركة دعما

الســودان وتشــاد ىف صــفوف هــذه احلركــة، وأن حركــة هلــا توجهــات أصــولية إســالمية، ومت �كيــد أن هــدفها 

خدمة مصاحل األقلية املسلمة، خاصة بعد أن سيطر التجار املسلمون على حركـة التجـارة ىف املـدن والقـرى 

 مــن املســجد الكبــري يف قلــده ســدة احلكــمســيطرت عليهــا ســيليكا، كمــا أن "ميشــال جوتــود�" أعلــن ت الــيت

وسـط هتافـات وتكبـري مـن املصـلني، وهـو مـا أ�ر حفيظـة وختـوف بعـض  2013ريـل أفىف  يجيـالعاصمة �

احلركــات واجلماعــات املســيحية، خباصــة مــع حمدوديــة عــدد املســلمني ىف هــذه الدولــة، ومــع ذلــك مل تتعــرض 

حــدث ملمتلكــات املســيحيني منــذ تــوىل ســيليكا مقاليــد األمــور، ومــع أن  كالــذيممتلكــا�م للنهــب والتــدمري  

عــن حــل حركـــة  2013فريقيــا الوســطى، وأعلـــن ىف ســبتمرب إ"جوتــود�" عــاد وكــرر �كيــده علـــى علمانيــة 

ات املنطويــة حتــت لــواء يســيليكا، والــدعوة لــدمج مقاتليهــا ىف القــوات املســلحة، لكــن رفضــت معظــم امليليشــ

خلطوات، وزادت أعمال العنف والسلب والنهب والقتل، لتبدأ بعدها مرحلة انتقامية مـن هذه احلركة هذه ا

تعـىن "مكافحـة املنجـل"  والـيت، Anti-Balakaات مسيحية أصـولية تعـرف �سـم "انـىت �الكـا" يميليش

ئفي، الطـا قتتالواالا الوسطى منحى احلرب الدينية أو "مكافحة السيف"، ولذا بدأ �خذ الصراع ىف أفريقي

وشــهدت الــبالد أعمــال عنــف وقتــل ويصــل �ــا الــبعض إىل حــد أن هنــاك تطهــري وإ�دة لألقليــة املســلمة ىف 

  .)1(2013هذه الدولة منذ 

 وتبلــور لــدى املســيحيني يف أفريقيــا الوســطى معتقــد أن حركــة ســيليكا متثــل املســلمني املتمركــزين يف

، وأ�ـا تسـعى املسـيحيار املسـلمة أطاحـت �لـرئيس للبالد، وأ�ا بـدعم دول اجلـو  الشرقيالشمال واجلنوب 

للسيطرة على البالد من خالل نشر العنف والفوضى وقتل املـدنيني املسـيحيني، لـذا بـدأت املواجهـات بـني 

، ومــــع تصــــاعد أعمــــال العنــــف 2013مــــن العــــام  الثــــاين"ســــيليكا" و "انــــىت �الكــــا" ىف النصــــف  حــــركيت

 الـيت األعمـال، خباصـة تلـك الـديينني فقط على أساس املعتقد أصبحت هجمات احلركتني تستهدف املدني

زادت وتــرية أعماهلــا ضــد املــدنيني املســلمني بصــورة مطــردة، وكــان رد ســيليكا  الــيتتقــوم �ــا "انــىت �الكــا" 

الــىت ينتمــى هلــا  Gabayaبتعقــب املــدنيني غــري املســلمني، خباصــة مــن الــذين ينتمــون إىل مجاعــة "جبــا�" 

ستهداف اأن جنحت حركة "انىت �الكا" ىف  الرئيس األسبق فرانسوا بوزيزيه، وتصاعدت أعمال العنف بعد

فريقيــا الوســطى كالجئــني إىل الـــدول إ مســلمي، لــذلك فـــر معظــم ييكا ىف العاصــمة �جنــمواقــع حركــة ســيل

ســيليكا إىل الشــرق �ركــني املــدنيني  مســلحيا�ــاورة، ومت إغــالق وتــدمري الكثــري مــن املســاجد، بــل وهــرب 

                                                           
1 - International Criminal Court, Situation in the Central African Republic 

(Amsterdam: International Criminal Court, June 2014), pp. 6-9.      & 

Amnesty International Publication, Central African Republic: Time for Accountability 

(London: Amnesty International Publication, 2014), pp. 14-25. 
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املســلمني ألشــد أمنــاط العنــف واالضــطهاد والنهــب والتنكيــل �ــم مــن املتشــددين املســيحيني، وتؤكــد تقــارير 

العديــد مــن املؤسســات واهليئــات أن هــدف األصــوليني املســيحيني إ�دة لألقليــة الدينيــة ودفعهــا لــرتك أفريقيــا 

  .)1(الوسطى

سيليكا يتلقون دعماً واسعاً  مسلحيرير والتحقيقات اإلعالمية واحلقوقية أن وتؤكد الكثري من التقا

% من عدد 80الدولتني يشكلون حنو  ين مرتزقمن الدول املسلمة ا�اورة، خاصة من تشاد والسودان، وأ

أعضـــاء حركـــة ســـيليكا، ىف حـــني يعـــودون بتشـــكيل حركـــة "انـــىت �الكـــا" إىل ســـتينيات القـــرن املنصـــرم حـــني 

ت هـــذه احلركـــة مـــن جمموعـــة مـــن الصـــيادين التقليـــديني حملاربـــة اجلـــور أو االســـتبداد أو �ـــب حقـــوق تشـــكل

مجاعا�م، ولكنها عادت للظهور مؤخراً وتداخل ىف تكوينها بقا� قوات أفريقيـا الوسـطى املسـلحة، وبعـض 

سبق بوزيزيه، ولكن مت ال تزال حتتفظ بقدر من الوالء للرئيس األ اليتعناصر الشرطة واألمن، وهى العناصر 

 حـركيت، وتشـرتك )2(الرتويج أن تشكيل هذه احلركة جاء للدفاع عـن الـنفس ىف مواجهـة امليليشـيات املسـلمة

متارسـها كـل منهمـا، مبـا أودى حبيـاة  الـيت"سيليكا" و "انىت �الكا" ىف طبيعة الوحشية والعشوائية والطائفية 

قرابــة مخســة آالف شــخص، أغلــبهم مــن املــدنيني، ومــن بيــنهم الكثــري مــن األطفــال، وكانــت بعــض أعمــال 

لعـــــدد مـــــن املـــــواطنني ىف الطـــــرق للنـــــازحني، أو ىف املســـــاجد، أو ىف أمـــــاكن  مجـــــاعيالعنـــــف تـــــتم بشـــــكل 

  .)3(التجمعات

تزايــدت كثافتــه ىف أفريقيــا  يالــذ يالعنــف الطــائف اءاحتــو  إزاء فشــل سياســات ميشــال جوتــود� يفو 

ســط أفريقيــا" أختــار جوتـــود� الوســطى، وبعــد قمــة إقليميــة ىف تشــاد برعايــة "ا�موعـــة االقتصــادية لــدول و 

�نــزا" لر�ســة -ن ســامبا، ليــتم اختيــار الرئيســة "كــاثري2014ينــاير مــن العــام  11عــن الســلطة ىف  يالتخلــ

يحية الد�نــة، ومــع ذلــك مل توافقيــة تســتطيع قيــادة املرحلــة االنتقاليــة، وهــى مســعتبارهــا شخصــية الــبالد، �

ة تشــهدها الــبالد، مبــا جعــل حركــة "انــىت �الكــا" ومــن يناصــرها تطالــب الرئيســ الــيتعمــال العنــف أتتوقــف 

ا مـــا ، ومت هلـــســـتهداف املـــدنيني املتبـــادل، وتـــدمري البنيـــة األساســـية للـــبالدا�الســـتقالة، خباصـــة مـــع اســـتمرار 

  .)4(رادات حني مت انتخاب الرئيس احلايل للدولة "فاوستني اركانج تواديرا"أ

                                                           
1 - International Crisis Group, the Central African Republic's Hidden Conflict, Africa Briefing No 105 

(Nairobi: International Crisis Group, December 2014), pp. 1-15. 

2 - International Federation for Human Rights (FIDH), "Central African Republic: They Must Leave or Die", 

Investigative Report (Paris: International Federation for Human Rights, 2014), pp. 3-5.   

3 - Amnesty International Publication, Ethnic Cleansing and Sectarian Killings in Central African Republic 

(London: Amnesty International Publication, 2014), pp. 8-22. 

  ia.com/web/article/431642www.skynewsarab قتيًال مبعارك غرب أفريقيا الوسطى"، من موقع: 60سكاى نيوز عربية، " -4

 www.skynewsarabia.com/web/article/526293سكاى نيوز عربية، "استقالة رئيس أفريقيا الوسطى املؤقت"، من موقع:  -و 
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 الغريبوكانت "سيليكا" تتحكم ىف وسط وشرق ومشال أفريقيا الوسطى، بينما يقع الغرب واجلنوب 

حركة "انىت �الكا"، ويبدو أن سيليكا ال تزال تتحكم ىف اجلزء األكرب من  مقاتليحتت سيطرى آالف من 

ـــة، خباصـــة منطقـــة "بـــر�" الغنيـــة �لـــذهب واملـــاس، وهـــى حركـــة تشـــكل خطـــراً علـــى مســـتقبل أفريقيـــا  الدول

الوسطى، ىف حني تتبىن "انىت �الكا" اسرتاتيجية نشر الفوضى حىت تصل إىل حكم البالد، أو علـى األقـل 

ك ىف تكوين احلكومـة ىف املسـتقبل. ويرصـد الـبعض عالقـة حلركـة "انـىت �الكـا" مـع حركـة جـيش الـرب تشار 

للمقاومــة ىف أوغنــدا، خاصــة بعــد إعــالن األخــري عــن توســعة جمــال حركتــه لتشــمل العديــد مــن دول اجلــوار، 

بــــىن ذات ويؤكـــدون وجـــود نشـــاط جلـــيش الـــرب ىف أفريقيـــا الوســــطى، بـــل يـــرون أن حركـــة "انـــىت �الكـــا" تت

دولــتهم، فقــد بــدأ نشــاط "انــىت �الكــا"  ميلوجهــات الفكريــة عنــد تعاملهــا مــع مســاألدوات الوحشــية والت

 The، واجلوال Fulaniهلا امتداد داخل أفريقيا الوسطى مثل الفوالىن  اليتمبهامجة ا�موعات التشادية 

Gula و الرجنا ،The Rungaسلمني، وهذا ما أعلنه قادة ، مث اتسعت دائرة حركتها لتشكل كافة امل

  .)1(احلركة عن سياستهم ىف التعامل مع األقلية املسلمة: "جيب عليهم املغادرة أو املوت"

املنســق العــام حلركــة "انــىت �الكــا"  -وزيــر ســابق ىف عهــد فرانســوا بوزيزيــه–وفســر "إدوارد جناســيو�" 

تعرضـت هلـا  الـيتل علـى سياسـة اإلقصـاء تكنه هذه احلركة للمسـلمني �نـه جـاء كـرد فعـ الذيسبب العداء 

إدارة أمور البالد، مؤكداً أن �ج "انىت �الكا" العنيف  وأنصارهااحلركة إ�ن املرحلة االنتقالية وتوىل سيليكا 

مبثابـــة رد فعـــل علـــى: "إنكـــار لفضـــلها...فقدوا ذاكـــر�م، حنـــن مـــن أنقـــذ�هم"، معتـــرباً أن هـــذه احلركـــة متثـــل 

وتود�"، وارجع عنف احلركة بعد أن ترك األخري السلطة إىل عـدم اسـتعانة الرئيسـة  انتفاضة ضد "ميشال ج

�نــزا بقــادة احلركــة املســيحية، ولــذا أكــد جناســيو� علــى أن احلركــة جــاءت للــرد علــى نشــاط -كــاثرين ســامبا

كـن أن حركة سيليكا املسلمة املتشددة املدعومة من دول مسلمة، لذا يرى: "ليس هناك أمـان اليـوم، وال مي

نشاهد التشاديني يطلقون النار على شعبنا"، وأن: "ما نشهده ىف األحياء هو تصفية  ياأليد مكتويفنظل 

 ء األشــرار، البــد مــن إشــراك االنــيتحســا�ت، االنــىت �الكــا ليســوا قتلــة وال ســارقني، البــد مــن حماربــة هــؤال

ألـف مقاتـل يتمركـز أكثـر مـن  �70الكا احلقيقيـني ضـد االنـىت �الكـا املـزيفني"، ويقـدر عـدد احلركـة بنحـو 

  .)2(ينصفهم ىف العاصمة �جن

ومع أن نظام أفريقيا الوسطى يسعى إىل تطبيق بر�مج لنزع سالح امليليشيات املتناحرة، لكن يـرى 

الح لكـل قد استوعبوا عناصـر سـيليكا مـع أسـلحتهم (سـجناسيو� أن هذا الرب�مج متحيز، حيث يؤكد: "ل

                                                           
1 - International Federation for Human Rights, op. cit., p. 3 & 4.    & 

  www.skynewsarabia.com/web/article/291635:جليش الرب"، من موقع قتيًال �جوم 16سكاي نيوز عربية، "أفريقيا الوسطى..

ـــن موقـــــع - 2 ـــة املتمـــــردين املســـــلمني"، مــ ـــا ىف مواجهــ ـــار دورهــ ـــتهم الســـــلطة �نكــ ـــيحية تــ ـــيات املســ ــا الوســـــطى: امليليشــ ـــار، "أفريقيـــ ـــة لألخبــ ــع البوابــ : موقـــ

www.albawaba.com/ar/55362 
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ىف الــرب�مج  ين مقابــل"، ولــذا طالــب بتعــديل جــوهر �الكــا نــزع أســلحتهم دو  نــيتمقاتــل) ويطلبــون مــن اإل

حــىت "يــؤدى كــل فــرد الصــالة كمــا يشــاء"، ولــذا: "البــد مــن إجــراء إصــالح عميــق ىف القــوات املســلحة ىف 

رض، وإال فـــإن التجـــاوزات لـــن تتوقـــف"، مؤكـــداً: "لـــن تقبـــل القـــوات أفريقيـــا الوســـطى قبـــل نشـــرها علـــى األ

�الكا أن ما يقومون به هـو نصـرة  نيتاإل أنصار"، ويعترب اجلمهورياملسلحة بعناصر سيليكا ضمن اجليش 

  .)1(دين الدولة حبسب تصورهم هي اليتللمسيحية 

  خامتة

ذج الثالثة للحركات تقدمه النما الذي واحلركي الفكريطار ه من حتليل اإليف النهاية ميكن القول أن

  سيحية ىف القارة األفريقية ميكن التأكيد على عدة ظواهر وحقائق لعل من أمهها: األصولية امل

لــيس ســلبياً ىف حــد ذاتــه، ولكــن قامــت معظــم احلركــات األصــولية ىف   اإلصــالحي األصــويلإن التوجــه  أوال.

اصرها، وفتحت الباب أمام كافة فكري ىف اإلصالح وتنفيذه على عنكافة املتعتقدات الدينية بقصر حق الت

واألدوات مبا ىف ذلك العنف والتطرف لتحقيـق هـذا اهلـدف، ولـذا ال يقتصـر وصـف احلركـات  جتهاداتاال

، إمنا توضـح لنـا النمـاذج أن بعـض احلركـات اإلسالمياألصولية املتشددة (اإلرهابية) على أصحاب التوجه 

أسـبق مـن املسـلمة ىف تبــىن العنـف والتمييـز والتكفـري، بـل ورفــض اآلخـر ومـا لـه مـن ســلوك املسـيحية كانـت 

 ومعتقدات وتوجهات فكرية، واحتكار اإلميان هلا وحدها.

هنـــاك تشـــابه واضــح بـــني احلركــات األصـــولية املتشـــددة املســيحية واحلركـــات اإلســالموية، ســـواء علـــى  �نيــا.

 اليتأو سيطر�ا على مؤسسات التعليم والرتبية والتكوين ىف الدول تستخدم،  اليتصعيد األدوات واآلليات 

ة اهلـــدف ىف ســـعيها متارســـه، وكـــذلك تتشـــابه ىف وحـــد الـــذيللعنـــف والتطـــرف  الـــديينتنشـــط �ـــا، وتربيرهـــا 

علــــى الســــلطة، وأيضــــاً ىف عالقــــة كافــــة هــــذه احلركــــات �لتوجهــــات والتنظيمــــات  ســــتحواذاالأو  لالشــــرتاك

 نية.و يالصه

، وخاصــة تانيتتبنــت املــذهب الربوتســ صــولية املســيحية مــن اجلماعــات الــيتجــاءت كافــة احلركــات األ �لثــا.

كنائســه ورجــال دينـــه يى، ووجــدت ىف هــذه املــذهب، وفمنــه، وهــو التوجــه األكثــر تشــددا التوجــه الكــالفيين

عظمــه خيــالف م اســتخدمتها لتربيــر، بــل وإكســاب شــرعية، لكــل مــا تقــوم بــه احلركــة، وهــو يف األدوات الــيت

 األسس الراسخة للعقيدة املسيحية.

                                                           
  .مرجع سابق املسيحية تتهم السلطة �نكار دورها ىف مواجهة املتمردين املسلمني"،فريقيا الوسطى: امليليشيات إ" - 1
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، غري أن تفعيل هذا حنو اآلخر بشكل عام توجه سليب ةدجلميع احلركات األصولية املسيحية املتشد رابعا.

وتطبيقه بعنف يكون عندما تصبح عالقة هذه احلركات مع الشريعة اإلسالمية ومن يتبعها،  التوجه السليب

ء سياسة رد الفعل على �ريخ العالقة بني التوجهني، وعلى ما تقوم به بعض وهو ما ميكن تفسريه ىف ضو 

اجلماعات اإلسالموية ىف املسيحيني، لذا مع ما حيدث ىف الدول العربية، ميكن توقع ز�دة نشاط احلركات 

  املسيحية املتشددة ىف أفريقيا، ورمبا تربز حركات جديدة.
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